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Streefbeeldenvoor
stadswatereninOverijssel
IR. PLM. DE KWAADSTENIET, TAUW
DR. ERIK VAN DIJK. PROVINCIE OVERIJSSEL

Dc ProvincieOverijssel heeft insamenwerking met devijjwaterschappen in Overijssel, degemeenten
Hengelo en Zwolle en ingenieursbureau Tauw streejbcelden voordestadswateren in Overijssel opgcstcld. Dezevormen een aanvulling op liet Overijsselse Watcrliiiishoudingsplaii2000+. Streefbeelden
worden doorgaans opgesteld voorde waterkwaliteit en ecologie van wateren. Dit isook lictgeva!voor
de 13watertypen van hetlandelijkegebied, waarvoor 111 liet IVHP-2000+ rejerenties zijn beschreven,
foor stadswateren isecu bredere aanpakgekozen; naast kwaliteiten van ecologisch functioneren en
natuur zijn ook degebruiks- enculturele kwaliteiten van stadswateren uitgedrukt. Bijdc streefbeelden itaan dc beelden letterlijk centraal. Gehoopt wordt dat zeontwerpers, planologen en beheerders
van stadswateren inspireren. Stree/beelden kunnen worden toegepast bij lokale waterplanncn./unctietockcniung aan stadswateren, hetontwerp van lokale watersystemen enstadswateren en als toersinn van dc bestaande toestand.
WarisZwolle zonder grachten, Giethoorn
zonder vaarten en Hengelo zonder beken? De
lokale wateren dragen in belangrijke mate bij
aan de identiteit van dezeplaatsen. In veelsteden isdewisselwerking tussen mens en water
groot en wordt het water intensief beleefd.
Conform dcindeling van waterfuncties in het
Waterhuishoudingsplan Overijssel is stadswater in deeerste plaats 'belevingswater'.

ruimte, dit in tegenstelling tot de wateren in
deuitbreidingswijken vanafdejaren vijftig tot
heden. Veelstedelijke uitbreidingen worden
alssaaien eentonig beleefd, met inbegrip van
dedaar aanwezige wateren.Verder lijken veel
wijken inclusief hun wateren opelkaar; de
behoefte aan identiteit isgroot. De driedimensionale benadering biedt ruimte voor en zicht
op accenten en keuzen. Door het accent te leggen opnatuur ofjuist op cultuur ontstaat een
stadswater met duidelijke eigen kenmerken.
Het isbelangrijker dat één dimensie van het
water goed tot zijn recht komt dan dat koste
wat het kost een stadswater alledimensies in
zich heeft. Zo kan een kade ineen havengebied
doorzijn robuuste vormgeving in de
betreffende omgeving zeer karakreristiek zijn
en tegelijkertijd natuur- en recreatieonvriendelijk zijn. Demeerdimensionale benaderingswijze isop te vatten alseen denkkader. Sta bij
het ontwerp stil bij deverschillende dimensie
van stadswateren en maak hieruit een bewuste
keuze.Met dezevrijheid en het nodige lefkan
deuniformiteit van stadswateren, diein veel
bestaande en nieuwbouwwijken aanwezig is,
worden doorbroken.
Dedriedimensionale benadering isverder
bedoeld alsgemeenschappelijk referentiekader
voordeverschillende disciplines die werken

Voorbeeldvanstreejoeeldnatuurvoorstromendewateren: natuurontwikkelingenbergingineenstadspark
(foto:PimdeKwaadsteniet).

Dcbelevingswaarde van stadswateren valt
te verdelen in een drietal dimensies: natuur
(beleving van natuurkwaliteiten), 'gebruikswaar' (recreatieve beleving) en 'cultuurwater'
(deculturele beleving van water) (zietabel1).
Dedimensies van stadswateren zijn te
koppelen aan dedimensies waarop we stadswateren beschouwen: fysisch, chemisch, biologisch, sociaal,psychologisch, kunstzinnig en
geschiedkundig. Dedimensies bieden handvatten om deverschillende aspecten van stadswateren te bespreken ofte doordenken. Het
biedt handvatten om deplanvorming, het
ontwerp en het beheer (een driedimensionale)
inhoud tegeven. Ofin waterbeleidstermen:
om het ontwerp en beheer integraal te benade-

A c c e n t e n e n karakter
In oude stadscentra zijn grachten, singels
en beken vaak (water)parels in de openbare
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Tabel 1:

Driedimensionalebenaderingvanstadswateren.

dimensie

beschouwingsniveau

natuur

fysica, geomorfologie, chemie en
biologie
sociologie,psychologie
kunst, geschiedenis, archeologie

gebruik
cultuur

kwaliteiten
milieukwaliteit en natuurwaarden
plezier, gebruikskwaliteiten
verbeelding, het verhaal, culruurhistorie
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aan stadswaceren:civiekechnici, stedenbouwkundige,ecologen,groenbeheerders en kunstenaars.Om het ontwerp en beheer van stadswateren opeen hoger plan tekrijgen iseen nauwe
samenwerking tussen dezedisciplines nodig.

Natuur
Aansommige (stelsels van)stadswateren is
nogdeontstaanswijze van het landschap afte
lezen.Bijnieuwe stadswateren ishet uitgangspunt dat het typestadswater past bij het bijbehorende landschap.Waarwater van nature
niet voorkomt (sterke infiltratie), hoort ook
geen stadswater.Pas hier vooral infiltratievoorzieningen als wadi'stoe2).
Eenrandvoorwaarde voor een positieve
belevingvan stadswater isschoon en helder
water engeen stank, drijfvuil ofaaneengesloten kroosdekken.Variatieaan planten- en diersoorten draagt bij aan de belevingswaarde van
stadswateren en draagr in specifieke situaties
ook bij aan debiodiversiteit (denk aan muurvarens opkademuren ofstadswateren met
drijfblad- ofondergedoken waterplanten).
Voordedimensie Natuur isafgelopenjaar een
ecologisch beoordelingssysteem van stadswateren opgesteld in opdracht vandeSTOWAsS.

Cultuur
Deontstaanswijze van destad (ofdorp) is
soms mede aan stadswateren aftelezen,zoals
devestiging langs een beek ofkanaal ofeen
grachtengordel. Dewateren vertellen dan een
cultuurhistorisch verhaal.Ook afzonderlijke
gebouwen langs het water, bruggen, kademuren, watermolens en dergelijke vertellen over
degeschiedenis van en langs het water. Denk
hierbij aan de historische havenkom van Blokzijl ofde bruggetjes overdeGiethoornse grachten. Inde moderne tijd isderelatie tussen
water en architectuur in een aantal gevallen
sterk aanwezig.Waar water en gebouwen in
samenhang zijn ontworpen draagt water doorgaans bij aan deculturele kwaliteit van de stad.
Het water vormt alshet wareeen spiegel voor
architectuur. Maar ookeen strakke ofjuist
speelsevormgeving vanwarerpartijen, het
aanbrengen van kunstzinnige ofspeelseelementen engoed ingepaste zichtlijnen kunnen
ervoor zorgendat het eengenot isom naar het
water te kijken.

Voorbeeldvanstreefbeeld cultuur:eenkunstzinnig vormgegevenstuwuithetbeginvandevorigemtw
(foto:PimdeKwaadsteniet).

verlevendiging. Eenwandel- of fietspad langs
een fraai stadswater zorgt ervoordat deze
gezien wordt.Maar ookeen vaarroute of
schaatsroute door stadswateren geeft deze
extra belevingswaarde. Met geringe voorzieningen,zoals een kanogoot ofvisoevet,kan een
extra gebruiksfunctie vaak alworden gerealiseerd. In veelgemeenten zijn de functies van
stadswateren nog niet explicietgemaakt.Toekenning van functies iseen hulpmiddel om de
dimensies vanstadswateren beter tot hun
recht telaten komen.Deinrichting en het
beheer van stadswateren kan door functietoekenning beter worden gedifferenrieerd. In veel
lokalewaterplannen isfunctietoekenning een
belangrijk onderdeel.Functies van wateren
kunnen elkaarversterken, maar ook verzwakken ofzelfs in de wegzitten.Zogaan hengelen

en spelevaren slecht samen en iszwemmen in
combinatie met beroepsvaart zelfs gevaarlijk.
In het rapport worden hiervoor verdere handvatten geboden.
Voorzeven typen stadswateren zijn streefbeelden uitgewerkt: stromende wateren, kanalen en vaarten,grachten en singels,sloten in
woongebieden, water op bedrijvengebieden,
stadsvijvers en wadi's.Dezekeuze is gemaakt
opgrond van een inschatting van de meest
voorkomende stadswateren in Overijssel. Per
watertype zijn dedriedimensies (natuur, cultuur en gebruik) uitgewerkt indevorm van
foto's, adviezen om denatuur-, cultuur- of
gebruikswaarde teversterken en aanduiding
van gebruiksvormen passend bij het betreffende watertype.

Voorbeeldvangebruikvansloten:eenkind-en natuurlijkeoeverwaarwattebelevenvalt(foto:RonaldHemel).

Gebruik en functies
Water in destad vormt een plekom inspiratie op tedoen en tot rust te komen.Juist in
destad isdit vangrote betekenis.Het water
moet in iedergevalvoldoende zichtbaar zijn dus niet overkluisd, niet afgeschermd door
opgaand groen en niet tediepgelegen, waardoorje eroverheen kijkt. Het gebruik van
stadswateren geeft dezeeen levendige functie.
Inde stad, waar meervoudig ruimtegebruik
voor de hand ligt,zijn veelmogelijkheden tot
H20
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Toepassing
Lucebertdichtte"Allesvanwaardeisweerloos".Maargeldtditvoorstadswateren?Stadswaterendiedoordebewonersalswaardevol
worden beleefdendoorbeheerdersalswaardevolwordengetypeerd,krijgen doorgaansmindertemakenmetverwaarlozing,onzorgvuldig
gebruikenvervuilingdanwateren merweinig
belevingswaarde.Eenhogebelevingswaarde
kandaaromwordengezienalseenvormvan
duurzaamheid. Eenbelangrijkdoelvande
streefbeelden isomontwerpers,plannersen
beheerdersvanstadswateren teinspirerenom
debelevingswaarde vanstadswateren tevergrotenendaarmeetewerkenaaneenduurzameleefomgeving.Bijdestreefbeelden voor
stadswateren nemendebeeldeneencentrale
plaatsin.
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Beoordelingvan de
waterkwaliteitmet
visbiomarkers
RON VAN DER OOST, OMEGAM AFDELING MUIEUTOXICOLOGIE

Destreefbeelden kunnenwordentoegepasrbijlokalewaterplannen, waaringemeentenenwaterschappen richtinggevenaanen
voornemensmakenvoorhetbeheervanstadswateren.Metde streefbeelden kunnendoelen
voordebelevingswaardevanstadswateren
concreetwordengemaakt.Bijhetwerkenaan
stadswaterenisfunctietoekenning eensteeds
vakertoegepastinstrument.Bijhet formulerenvanfuncties zijndestreefbeelden voor
stadswatereneenzeerbruikbaar hulpmiddel.
Hetzelfde geldtvoorhetontwerpvanlokale
watersystemen.Vaakwordenhierstandaard
waterlopenontworpen.Destreefbeelden geven
handvatten voordifferentiatie enmaatwerk
voorspecifiekesituaties.Tenslottekunnende
streefbeelden eenrolspelenomdebestaande
toestand vastteleggen,tetoetsenenontwikkelingen temonitoren.Uitgaandevandriedimensionalewaardenvanstadswateren kunnen
debelevingskwalireiren vanstadswateren
wordengetoetst.Hiervoor is, naopstellingvan
hetrapport'Streefbeelden StadswaterenOverijssel',eenvertalinggemaaktvandestreefbeeldennaareenbeoordelingssysteem.«
Hetrapport'StreefbeeldenStadswaterenOverijssel'isverkrijgbaarbij deProvincieOverijssel(Erik
vanDijk,EenheidWaterenBodem,sectie2.10, Postbus 10055),8000 GBZwolle).
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N I C O VERMEULEN, VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM AFDELING MOLECULAIRE TOXICOLOGIE

Dcbeoordelingvandekwaliteit vanhetoppervlaktewater metuitsluitendchemischeanalyses is
vaakonvoldoende,foor eenbetrouwbareclassificatie van dewaterkwaliteit kanhetnodigzijnook
gebruik temakenvan biologischemouitoringmethoden.Voordelenvaneeneffectgerichteaanpakten
opzichtevan eenstojgerichteaanpak bijdcbeoordelingvaneffluenten werd in2001 besprokenin
H 2 0 ' . Ditartikelgaat 111 opdetoepassing vanbiologischeeffectmonitoring fßEM) bi]hetoppervlaktewater.Biologischeenbiochemischeveranderingeninvissenkimiieiigebruiktwordenalsgevoeligeindicatoren vandcmilieukwaliteit. Omdeverontreiniging vaneenecosysteemgoed tekunnen
beoordelenzaldoorgaansecuintegraal momtonngsprogramina(chemischeenbiologischemonitoring toegepast moetenworden.Debiomarkersinviskunnen waardevolzijn omdewaterkwaliteit bij
dergelijkestudiesteclassificeren2.
Monitoring iseenEngelsetermwaaigeen
eenduidigeNederlandsevertalingvoorbestaat.
Determkanbeschouwd wordenalseencombinatievancontroleren,kritisch volgenen
kwaliteitbewakenvolgenseenvastschema
(tijd enplaats)enmet gestandaatdiseerde
methoden.Voormilieumonitoring bestaan
verschillendemethoden:chemische,bioaccumulatie,biologischeffect enecosysteemmonitoring.Afhankelijk vanhetdoelvandemilieumonitoringkunnen verschillende methoden
devoorkeur krijgen.
Hetismoeilijk omalleenopbasisvanchemischemonitoringdeschadelijke effecten van
decomplexemengselsvan milieuverontreinigendestoffen tevoorspellen,omdatoverhet
algemeennietgenoegtoxicologische informatieoverallestoffen aanwezigisenzekerniet
ovetcombinatiesvanstoffen. Chemischeanalysesgevengeeninformatie over dosis/effectrelatiesenovermogelijkecombinatie-toxiciteitvanstoffen. Bovendienis het onmogelijk
omallegiftige stoffen enhun omzettingsproducten inhetmilieu chemischteanalyseten.
Omde giftige werkingvan milieuverontreiniginggoedteonderzoeken ishetdaaromnoodzakelijkomookeenbiologische effectmonitoringuittevoeren.VanGestelen Van
Brummelensidefinieerden biomarkersalsbio-

logischeresponsen opchemicaliënuithet
milieu,gemetenineenorganismeofinzijn
producten(zoalsurine,faecaliën,haaren gal),
dieindicatiefis vootafwijkingen vandenormalesituatie(blootstellingofeffecten).
Biomarkers
Criteria
Delaatstejarenzijneengrootaantalbiochemischepatametetsgetoetstop hunmogelijkheidomalsbiomatker tewordengebruikt
dieindicatiefis voordeblootstellingaan
bepaaldegiftige stoffen ofvoor mogelijke
nadeligeeffecten. Omdestetkteenzwaktevan
eenbiomarkerobjectieftekunnen evalueren
zaldezegetoetstmoetenwordenaaneenaantalcriteriavootbelangrijke informatie die
bekendmoetzijnofvoormogelijke nieuwe
biomarkers moetwordenvastgesteld.Wij hanterenhiervoordevolgendezescriteria^):
• Eengoedebiomarkermoet betrouwbaar
(kwaliteitscontrole),goedkoopengemakkelijkmeetbaar zijn;
• Deresponsvandebiomarkermoetgevoeligzijn voorblootstellingaanverontreinigingofhetontstaanvaneffecten (vroegtijdigewaarschuwing);
• De basisgegevensvandebiomarkermoetengoedgedefinieerd zijnomdenatuurlijkevariatie(ruis)tekunnen onder-

